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KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamu’alaikum wr. wb.  

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT. Yang Maha Penyayang atas 

segala limpahan nikmat, rahmat, hidayat serta inayah bagi seluruh umatNya. Berkat 

segala kasih sayangNya itu Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini 

dengan hasil yang optimal. Salawat serta Salam semoga selalu terlimpah curah 

kepada Nabi Muhammad SAW, berkat perjuangannya kita dapat merasakan indah 

dan nikmatNya iman islam hingga saat ini, tak lupa kepada keluarganya, 

sahabatnya, serta para thabi’in-thabi’innya.  

Skripsi ini merupakan salah satu syarat menyelesaikan studi program strata 

satu (SI) pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Islam Bandung. Skripsi ini berjudul Perancangan Sistem Informasi Pengelolaan 

ZISWaf Pada Baitul Maal Universitas Islam Bandung. Judul ini diharapkan 

dapat berkontribusi positif pada keilmuan.  

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan. Hal ini disebabkan dengan adanya keterbatasan pengetahuan dan 

kemampuan dari pribadi penulis. Oleh karena itu , segala bentuk kritik dan saran 

yang membangun dan proyektif merupakan sesuatu yang sangat berharga bagi 
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penulis. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis, dan bagi 

pembaca pada umumnya.  

Pada kesempatan ini, izinkan penulis menyampaikan ucapan terima kasih 

yang sebesar-besarnya kepada Erni Kustiningsih ibuku tercinta yang selalu ada 

dihati penulis disetiap keadaan dan merupakan motivasi terbesar penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih kepada dosen pembimbing utama Ibu 

Magnaz L. Oktaroza, SE., MSi., Ak., CA yang telah banyak meluangkan waktu 

untuk membimbing penulis serta pembimbing pendamping Ibu Elly 

Halimatusadiah, SE., MSi., Ak., CA yang selalu sabar dan ikhlas membimbing, 

memotivasi penulis menyelesaikan skripsi ini.  

Adapun skripsi ini dapat diselesaikan tidak terlepas dari dukungan 

dorongan, serta bimbingan yang berharga dari berbagai pihak. Oleh karena itu, 

dengan tulus, ikhlas serta kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan rasa 

terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :  

1. Ibu Dr. Atih Rohaeti, SE.,M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Islam Bandung. 

2. Ibu Dr. Hj. Nurleli SE., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Program Studi 

Akuntansi. 

3. Ibu Ririn Sri Kuntorini, Dra,M.Hum selaku dosen wali.  

4. Seluruh Dosen Program Studi Akuntansi serta staf karyawan dan karyawati 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung. 
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5. Kepada Segenap pengurus Baitul Maal Universitas Islam Bandung yang 

telah memberikan kesempatan untuk penulis melakukan penelitian di Baitul 

Maal Universitas Islam Bandung. 

6. Teman-teman konsentrasi sistem informasi yang selalu semangat dalam 

menyesaikan skripsi hingga akhir. Seluruh teman-teman program studi 

akuntansi angkatan 2013. 

7. Kepada bibi Eka suheryani dan paman Hermawan Aksan yang selalu 

memberikan motivasi  kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

 

8. Kepada bapak susmono , bibi dan paman yang selalu mendoakan penulis 

dengan sepenuh hati. 

 

9. Kepada  Nida, Firza, Alya, Zidan, Azka, Ian, Fadlan. Yang selalu menjadi 

motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

 

10. Kepada Kukuh, Faiq, Denis, Yang senantiasa menjadi tempat penulis 

berbagi cerita. 

 

11. Kepada teman teman di BOMPAI, KPM UNISBA , yang telah memberikan 

pengalaman kepada penulis untuk berorganisasi. 

 

12. Kepada teman-teman penghuni pondok bompai, Fadliylah, Faqih, Imam, 

Zidni, Ilham, Karim, Regan. Yang telah memberi motivasi dan membantu 

penulis dalam proses pengerjaan skripsi. 
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Akhir kata penuis mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian 

pembaca. Semoga apa yang telah penulis sajikan dalam karya tulis ini dapat 

memberikan manfaat bagi para pembaca.  

                     Wassalamu’alaikum wr. wb.  

                   Bandung, Agustus 2017 

  

            Penulis   
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